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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini terdapat metode yang akan dilakukan secara sistematis untuk 

menganalisis rencana perhitungan timbulan dan komposisi sampah seperti yang 

terdapat pada diagram alir pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perencanaan 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Gunung Andong merupakan salah satu gunung yang saat ini populer untuk 

dijadikan wisata pendakian karena sangat ideal dan sering direkomendasikan untuk 

para pendaki pemula karena lokasinya mudah dicapai serta tidak terlalu jauh dari 

perkotaan serta menyajikan keindahan dan pemandangan hutan pinus Mangli di 

dalamnya.  

Secara administrasi, wilayah Gunung Andong masuk kedalam wilayah 

Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan ketinggian total 

1.726 mdpl (meter diatas permukaan laut) dimana kawasan tersebut termasuk ke 

dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010–2030 Pasal 60 ayat (1).  

Akses menuju puncak Gunung Andong saat ini terdapat 3 (tiga) jalur 

pendakian yaitu, Dusun Sawit (sisi selatan), Dusun Pendem (sisi barat), dan Dusun 

Gogik (sisi tenggara). Sampai saat ini jalur pendakian Dusun Sawit merupakan jalur 

paling ramai digunakan oleh para pendaki karena kemudahan akses serta memiliki 

kelengkapan fasilitas yang memadai bagi para pendaki seperti peminjaman alat 

outdoor, kamar mandi dan tempat penginapan. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan 

dan keindahan alam yang disuguhkan di suatu kawasan wisata akan meningkatkan 

jumlah wisatawan untuk berkunjung. Berikut adalah gambar lokasi wilayah 

Gunung Andong berdasarkan citra satelit. 
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Sumber: Google Maps 

Gambar 3.2 Peta Lokasi Gunung Andong 

 

Wilayah Gunung Andong terletak di tiga kecamatan yakni Ngablak, 

Tlogorejo dan Grabag. Gunung Andong juga berada di perbatasan wilayah Salatiga, 

Semarang dan Magelang yang berdampingan dengan Gunung Telomoyo di sebelah 

Barat dan Gunung Merbabu di sebelah Utara. 

Dalam Global Positioning System (GPS), Gunung Andong berada pada titik 

koordinat (7°23’22.6”S, 110°22’13.9”E). Gunung Andong memiliki batas wilayah 

sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Dusun Tlogorejo 

 Sebelah Selatan : Dusun Sawit dan Dusun Mangli 

 Sebelah Barat : Dusun Bleder dan Dusun Tirto 

 Sebelah Timur : Dusun Jogoyasan dan Dusun Girirejo 
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3.3 Jenis Perencanaan 

Jenis perencanaan yang dilakukan adalah melalui sampling berdasarkan SNI 

19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan 

Komposisi Sampah Perkotaan yang telah dimodifikasi sesuai dengan tempat 

penelitian yang dikategorikan sebagai non perkotaan dalam hal ini wisata 

pendakian gunung. Waktu pengambilan sampling yang digunakan 3 (tiga) hari 

berturut-turut di setiap minggunya, selama 3 (tiga) minggu berdasarkan waktu 

puncak (peak season) selama rentang waktu observasi yaitu, hari Jum’at, Sabtu, dan 

Minggu dimana hari Jum’at mewakili hari normal Senin s/d Kamis, hari Sabtu 

mewakili hari Jum’at dan hari Minggu mewakili hari Sabtu. Modifikasi tersebut 

digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harian dimana tren timbulan sampah 

mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya aktivitas pendakian pada 

weekend dibandingkan weekday. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer didapatkan melalui studi literatur, observasi, sampling serta kuesioner 

untuk mengetahui indikasi mengenai hubungan antara pengetahuan dan perilaku 

pendaki gunung. Sedangkan data sekunder berupa jumlah pengunjung dalam satu 

hari yang didapatkan dari pihak pengelola kawasan wisata Gunung Andong via 

jalur pendakian Dusun Sawit. 

 

3.4.1 Studi Literatur 

Studi literatur adalah salah satu cara untuk mendapatkan sumber data yang 

berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat memperkuat dan dijadikan 

sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Studi literatur bisa 

diperoleh dari berbagai media, seperti artikel, buku, jurnal, dokumentasi, internet, 

dan lain-lain. 
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3.4.2 Observasi 

Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sampah dan fasilitas 

yang tersedia di kawasan Gunung Andong dengan wawancara kepada beberapa 

pengelola di lokasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang selanjutnya 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

3.4.3 Sampling 

Pengukuran jumlah timbulan dan komposisi sampah secara garis besar tetap 

mengacu berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan 

Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan dengan 

modifikasi dalam penentuan waktu pengambilan sampling. Berdasarkan SNI 19-

3964-1994, cara pengerjaan pengambilan dan pengukuran timbulan sampah di 

lokasi non pemukiman dilakukan dengan cara menentukan lokasi pengambilan 

contoh serta peralatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan pengambilan dan pengukuran 

contoh timbulan sampah dilakukan dengan cara: 

1. Menentukan titik lokasi sampling (pengambilan sampah) 

2. Menyiapkan peralatan, seperti bak pengukur yang berukuran 20 

cm × 20 cm × 100 cm, timbangan, sarung tangan, masker, 

meteran dan lain-lain 

3.  Mencatat jumlah unit masing-masing penghasil sampah 

4. Timbang bak pengukur (40 liter) 

5. Ambil sampah dari tempat pengumpulan sampah dan masukkan 

ke masing-masing bak pengukur 40 liter 

6. Hentak 3 kali bak contoh dengan mengangkat bak setinggi 20 

cm, lalu jatuhkan ke tanah 

7. Ukur dan catat volume sampah (Vs) 

8. Timbang dan catat berat sampah (Bs) 

9. Pilah sampah berdasarkan jenisnya 

10. Timbang dan catat berat sampah setiap jenisnya  
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3.4.4 Kuisioner 

Untuk mengetahui tanggapan dan sikap dari masyarakat khususnya 

pengunjung kawasan wisata Gunung Andong sebagai responden dalam hal 

pengetahuan dan perilaku mengenai pengelolaan sampah maka dibutuhkan suatu 

bentuk pengumpulan informasi yaitu kuesioner. Model pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan cara sampel secara acak sederhana (simple random 

sampling). Pada penelitian ini menggunakan suatu metode untuk menghitung 

besarnya jumlah sampel responden yang akan dilibatkan, sehingga peneliti 

menggunakan nomogram Harry King dengan dasar metode ini memiliki taraf 

kesalahan yang bervariasi mulai 0,3% sampai 10%. 

 

Gambar 3.3 Nomogram Harry King 
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3.5 Analisis dan Pengolahan Data 

Data yang didapat dari pengambilan sampel sampah diolah dan dianalisa 

untuk menghitung jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan dari 

kegiatan pendakian di kawasan Gunung Andong. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan dalam tahap pengolahan data:  

 

3.5.1 Timbulan Sampah 

Setelah mendapati hasil sampling sampah dan mengukurnya, maka dapat 

ditentukan timbulan sampah dengan cara seperti berikut: 

1) Menentukan Berat Jenis Sampah (BJs) 

Berat jenis sampah dapat diperoleh setelah didapatkan perhitungan 

Berat Sampah (Bs) dan Volume Sampah (Vs). Penentuan berat jenis 

sampah dapat dihitung sebagai berikut: 

𝐵𝐽 =  
𝐵𝑠 

𝑉𝑆
 

Dimana: 

BJ =  Berat Jenis Sampah (kg/m3) 

Bs =  Berat Sampah (kg) 

Vs =  Volume Sampah (m3) 

 

2) Menentukan Total Volume Sampah (V) 

Volume sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan setiap 

harinya. Untuk mendapatkan nilai volume sampah, maka diperlukan 

volume bak sampah (TPS) terisi. Volume TPS terisi mewakili volume 

sampah yang dihasilkan pada waktu tersebut. Menentukan volume sampah 

bisa diikuti dengan menghitung volume TPS dengan rumus berikut: 

Volume sampah = Panjang × Lebar × Tinggi = m3
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3) Menentukan Total Berat Sampah (B) 

Total berat sampah adalah berat sampah secara keseluruhan yang 

dihasilkan pada suatu waktu. Setelah melakukan perhitungan dan 

mendapatkan nilai Berat Jenis Sampah dan Volume TPS Terisi, dapat 

ditentukan Berat Sampah Keseluruhan dengan cara sebagai berikut: 

= 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (
𝑘𝑔

𝑚3
) × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 (𝑚3) 

 

4) Menentukan Timbulan Sampah 

Penentuan timbulan sampah bisa didapatkan dengan menggunakan 

data jumlah pengunjung pada hari tersebut yang dinyatakan dalam satuan 

(org/hari). Dari data-data yang sudah didapatkan, maka dapat ditentukan 

timbulan sampah dengan rumus berikut: 

 Timbulan sampah satuan Volume  

=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑃𝑆 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 (𝑚3)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 (𝑜𝑟𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖)
 

 

 Timbulan sampah satuan Berat 

=
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 (𝑘𝑔/𝑜𝑟𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 (𝑜𝑟𝑔/ℎ𝑎𝑟𝑖)
 

 

3.5.2 Komposisi Sampah 

Sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya kemudian ditimbang untuk 

setiap jenisnya dan dicatat. Dalam pemilahan, sampah dibagi berdasarkan jenisnya 

yaitu organik, plastik, kertas, logam, karet, kain, kaca/gelas, residu dan sampah 

lainnya. Komposisi sampah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

% 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 =  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ (𝑘𝑔)

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟 (𝑘𝑔)
× 100% 
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Komponen sampah yang akan dikelompokan menurut jenisnya sesuia dengan 

hasil observasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pengelompokan Jenis Sampah 

Jenis Potensi Jenis Sampah 

Layak Kompos Sisa Makanan 

Layak Jual dan 

Daur Ulang 

Botol Plastik 

Gelas Plastik 

Kantong Kresek 

Bungkus Makanan 

Karton 

Kertas 

Logam  

Kaca 

Layak Buang 

Tisu 

Styrofoam 

Tekstil 

B3 

Residu  

 

3.5.3 Potensi Sampah 

Melakukan pemilahan langsung dari sumber merupakan suatu bentuk dari 

pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah sampah yang 

berasal dari sumber untuk dipilah secara mandiri oleh pengelola dan warga 

setempat sebagai penanganan sampah di awal, sehingga nantinya angka kontribusi 

keterangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi lebih kecil serta memperkirakan jenis sampah 

yang masih memiliki nilai jual dan berpotensi untuk dilakukan pengomposan atau 

pun daur ulang. Oleh karena itu, dilakukan analisa potensi sampah guna mencari 

jumlah sampah yang memiliki manfaat berdasarkan % berat setiap jenisnya. 
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3.5.4 Penentuan Jumlah Responden  

Penentuan jumlah responden menggunakan nomogram Harry King dengan 

ukuran populasi berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung selama pengamatan 8 

hari. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah total pengunjung selama 8 hari 

adalah 7.169 orang. Maka, dapat ditentukan: 

Jumlah populasi =  jumlah pengunjung 8 hari / 8 hari 

 =  7.169 orang / 8 hari 

 =  896,125 orang ≈ 900 orang/hari 

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, dengan tingkat kesalahan yang 

dikehendaki sebesar 10% maka jumlah responden yang dapat dijadikan sampel 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.4 Penentuan Jumlah Responden 
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Setelah melakukan penentuan jumlah sampel berdasarkan Nomogram Harry 

King, didapatkan berupa prosentase populasi yang diambil sebagai sampel adalah 

sebanyak 6%, maka jumlah responden kawasan wisata Gunung Andong sebanyak: 

Jumlah responden = 900 orang × 6% 

 = 54 orang ≈ 55 orang 

 

3.5.5 Pengolahan Data Kuesioner 

Data berupa jawaban hasil kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh 

responden kemudian diolah menggunakan software SPSS hingga dapat ditarik 

kesimpulan.  

Data yang dimasukan ke dalam SPSS adalah hasil berupa coding dari masing-

masing kategori berdasarkan nilai responden yang didapat dari setiap variabel 

(pengetahuan dan perilaku). Sebelum menentukan kategori nilai responden perlu 

menentukan Standar Deviasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝐷 =  
√∑ 𝑥2 −

(∑ 𝑥)2

𝑛
𝑛 − 1

 

Dimana: 

x =  total nilai responden untuk setiap variabel 

n =  jumlah responden 

 

Setelah mendapatkan nilai Standar Deviasi (SD), maka nilai responden untuk 

setiap variabel dapat dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu baik, cukup, dan 

kurang dengan penjelasan seperti berikut: 

1) Baik, bila nilai responden yang diperoleh (x) > mean + 1 SD 

Kategori Baik merupakan suatu penilaian terhadap variabel yang digunakan 

apabila pendaki memiliki pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan 

pengelolaan sampah yang terpadu. 
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2) Cukup, bila nilai mean – 1 SD ≤ x ≤ mean + 1 SD 

Kategori Cukup merupakan suatu penilaian terhadap variabel yang 

digunakan apabila pendaki memiliki pengetahuan dan perilaku yang 

menengah (tidak kurang dan tidak lebih) dalam mendeskripsikan 

pengelolaan sampah. 

3) Kurang, bila (x) < mean – 1 SD 

Kategori Kurang merupakan suatu penilaian terhadap variabel yang 

digunakan apabila pendaki belum memiliki pengetahuan dalam pengelolaan 

sampah dan menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dalam menangani 

sampah tersebut. 

4) Tahap analisis data kuesioner menggunakan metode analisis Tabulasi Silang 

dengan analisis statistik yaitu Chi-Square. Tujuan analisis Tabulasi Silang 

adalah untuk melihat hubungan antara masing - masing variabel yaitu antara 

variabel terikat dan variabel bebas. Analisis yang digunakan menggunakan 

derajat kepercayaan 95% (α = 0,05). Pada penelitian ini pengolahan data 

menggunakan program software SPSS, yang nantinya akan diperoleh 

hipotesis pengujian 2 arah (Sign 2-tailed) berupa nilai p. Nilai p akan 

dibandingkan dengan nilai α. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai p ≤ α (p ≤ 0,05), maka hipotesis (Ho) diterima, berarti  ada 

hubungan antara pengetahuan pengelolaan sampah terhadap 

perilaku pengelolaan sampah. 

2) Jika nilai p ≤ α (p > 0,05), maka hipotesis (Ho) ditolak, berarti tidak 

ada hubungan antara pengetahuan pengelolaan sampah terhadap 

perilaku pengelolaan sampah. 


